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Teresina, em 18 de agosto de 2018 

 

NOTA DE ESCLARECIMENTO À IMPRENSA 

 

 Na qualidade de representantes legais de FRANK AGUIAR e RENATA BANHARA, candidatos ao 

Senado da República pelo Estado do Piauí (Candidato 101) e Deputada Federal (Candidata 1084) pelo 

Estado de São Paulo, respectivamente, ambos pelo PRB – PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, vimos, 

emitir a presente nota de esclarecimento em conjunto. 

 

 Cumpre-nos informar, diante das últimas informações veiculadas em diversas mídias, especialmente 

no website “PORTAL PAUTA JUDICIAL” – www.pautajudicial.com.br -, vêm dizer e esclarecer o quanto 

segue. 

 

Em reportagem veiculada no referido site, da lavra de TELSÍRIO ALENCAR, em 18/08/2018, às 

09hs31, onde o Candidato a Deputado Federal pelo PMN/PI Policial JEAN ABREU, fez referência ao candidato 

ao Senado pelo PRB/PI FRANK AGUIAR que estaria respondendo processo por agressão, sendo a vítima 

RENATA BANHARA. 

 

Pois bem, cumpre esclarecer que FRANK AGUIAR não possui nenhum processo criminal em que seja 

réu, denunciado ou até mesmo investigado, seja por qual delito for. No mesmo sentido, RENATA BANHARA 

esclarece que sua campanha é voltada justamente para a proteção das vítimas de violência doméstica, 

feminicídio e todas as outras formas de hostilidade contra a mulher. 

 

FRANK AGUIAR e RENATA BANHARA esclarecem que à época do relacionamento que mantiveram, 

há 15 (quinze) anos atrás, remanesceu o respeito e carinho mútuo, tendo em vista que, dessa união, o então 

casal teve um filho e que convivem de maneira pacífica e harmônica atualmente. 

 

Informam ainda que, eventual desavença ocorrida quando da separação já foi superada por ambos, 

sendo que hoje mantêm o foco no seio familiar, promovendo a melhor estrutura para o filho em comum e que 

repudiam qualquer alusão a notícias desta natureza, vez que ausente qualquer fundamento para sua 

veiculação, sendo meramente oportunista. 

 

 Por fim, FRANK AGUIAR e RENATA BANHARA, candidatos ao Senado da República pelo Estado do 

Piauí (Candidato 101) e Deputada Federal (Candidata 1084) pelo Estado de São Paulo, ambos pelo PRB, 

informam que estão unidos, mesmo em suas campanhas eleitorais, sendo que o Candidato ao Senado visa 

trabalhar na educação e cultura, promovendo melhorias nestes setores onde possui vasta experiência, 

contribuindo para o desenvolvimento de seu Estado natal, ao passo que a Candidata a Deputada Federal 

enveredará seus esforços para proteção da família, feminicídio, com olhar especial para aquelas crianças 

que são vítimas de abandono afetivo e que sofrem reflexamente com essa violência emocional. 

 

Atenciosamente, 

 

 
KAWAMURA, CALHADO E VILELA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

FRANK AGUIAR (PRB/PI) 

RENATA BANHARA (PRB/SP) 


